Antidopingprogram för
Svenska Budo & Kampsportsförbundet
Bakgrund
Svenska Budo & Kampsportsförbundet (SB&K) arbetar tillsammans med hela idrottsrörelsen för att hålla idrotten ren från doping. Doping skadar idrottens trovärdighet
och förstör också för förbund, föreningar och utövare.
SB&K skall enligt Riksidrottsförbundets (RF:s) stadgar 11 kap, 4§, punkt 5 aktivt
arbeta för en dopingfri verksamhet inom förbundet och våra medlemsföreningar
samt upprätta plan för antidopingarbete.
Antidopingprogrammet är till för hela SB&K, dess underförbund (UF) och samtliga
idrottsföreningar (IF) som är anslutna som medlemsföreningar. Det gäller även föreningarnas utövare, ledare och andra personer involverade i förbundets verksamhet.
Alla idrottsutövare är skyldiga att känna till dopingreglerna. Även alla idrottsledare
är skyldiga att känna till gällande regler samt medverka till att dopingkontroller kan
genomföras.
Organisation
Antidoping Sverige (ADSE) är Sveriges Nationella Antidopingorganisation enligt
världsantidopingkodens regler. ADSE leder, samordnar och utvecklar det nationella
arbetet och är oberoende och fristående från RF. Svensk idrott har implementerat
världsantidopingkoden i Idrottens antidopingreglemente (IDR) och RF:s stadgar.
Förbundsstyrelsen (FS) är ytterst ansvarig för Svenska Budo & Kampsportsförbundets
antidopingarbete, inkluderat detta antidopingprogram. SB&K:s Generalsekreterare
(GS) är ansvarig för uppföljningen av antidopingprogrammet.
Juridiska aspekter
Idrottens antidopingreglemente beskriver vad som är förseelser mot dopingreglerna,
vilken bevisföring som krävs, möjliga påföljder och hur dopingärenden handläggs.
Antidoping Sverige anmäler förseelser mot dopingreglerna till RF:s särskilda bestraffningsorgan Dopingnämnden (DoN).
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Dopingnämndens beslut kan överklagas till Riksidrottsnämnden (RIN), som är högsta
juridiska instans inom RF och som också kan pröva ärenden enligt idrottens antidopingreglemente och RF:s stadgar. Eftersom de svenska dopingreglerna är underordnade världsantidopingkoden kan beslut från RIN i vissa fall överklagas till den
internationella skiljedomstolen Court of Arbitration for Sport (CAS).
Vid internationella tävlingar för landslagsmedlemmar kan SB&K komma att resa
skadeståndskrav mot den enskilde utövaren och kräva återbetalning av samtliga
kostnader som förbundet haft för landslagsmedlemmen om denne testas positivt för
doping.
Dopingkontroller
Syftet med dopingkontroller är att upptäcka, avskräcka och försvåra användandet av
dopingpreparat så att en förebyggande effekt uppnås. Antidoping Sverige utför dopingkontroller som kan komma att ske i samband med tävling, träning eller på fritiden.
Prioriterade tävlingar på nationell nivå är SM samt större evenemang (galor). På internationell nivå prioriteras tävlingar som arrangeras i Sverige och sanktioneras av
Svenska Budo & Kampsportsförbundet.
I syfte att möjliggöra dopingkontroller skickar SB&K löpande uppgifter om nedanstående till Antidoping Sverige:
• Planerade landslagssamlingar. Ansvarig är landslagsledningen i respektive idrott.
• Planerade SM. Ansvarig är respektive UF.
• Planerade träffar inom Elitidrottsprogrammet. Ansvarig är SB&K.
• Aktuella listor för kontrollpoolerna. Ansvarig är SB&K tillsammans med aktuella
underförbund.
Information och utbildning
SB&K har ett ansvar att förmedla information om dopingreglerna till föreningar och
utövare. En prioriterad målgrupp för kompetenshöjande insatser är föreningsledare
och landslagsledare.
• SB&K rekommenderar föreningar att Vaccinera klubben mot doping:
vaccineraklubben.se
• SB&K rekommenderar aktiva att genomföra e-utbildningen Ren Vinnare:
renvinnare.se
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Information förmedlas främst genom förbundets hemsida budokampsport.se, sociala
medier samt vid utbildningstillfällen. För mer information se också Antidoping Sveriges hemsida antidoping.se.
Svenska Budo & Kampsportsförbundet ansvarar för att
• Tillhandahålla aktuell information via budokampsport.se.
• Informera nya medlemsföreningar om SB&K:s antidopingarbete.
• Informera om förbundets antidopingarbete i anslutning till användandet av
SB&K:s tävlingskort.
• Integrera antidopingprogrammet i tränarutbildningen.
• Särskilt följa upp de föreningar där brott mot dopingreglerna uppmärksammats.
• Delta vid konferens eller möte som Antidoping Sverige kallar till.
Underförbund ansvarar för att
• Utse en kontaktperson i antidopingfrågor.
• På underförbundets hemsida informera om antidopingarbetet med hänvisning till
budokampsport.se/antidoping.
• Rapportera planerade landslagssamlingar och SM till Antidoping Sverige och
Svenska Budo & Kampsportsförbundet.
• Ställa krav på samt följa upp att landslagsaktiva genomför Ren Vinnare.
• Ställa krav på samt följa upp att arrangör av SM genomför Vaccinera klubben.
Underförbund rekommenderas att
• Delta vid Antidoping Sveriges konferenser för Specialidrottsförbund (SF).
• Anmäla nya kontaktpersoner för antidoping till Antidoping Sveriges grundutbildning.
Föreningar ansvarar för att
• Arbeta för en idrottsmiljö fri från doping.
• Vara Antidoping Sverige behjälplig vid dopingkontroll.
• Vid dopingfall genomföra vaccinera klubben inom max 6 månader.
Föreningar rekommenderas att
• Genomföra vaccinera klubben: vaccineraklubben.se.
• Uppmuntra ledare, tränare och aktiva att genomföra Ren Vinnare:
renvinnare.se.
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